Setúbal é um destino
a visitar de acordo com
o "Washington Post"
Com a ebulição crescente de Lisboa, consequência de um
grande número de visitantes, Setúbal têm-se revelado uma
referência turística sendo destacada no jornal “Washington
Post” como um destino onde a história, a natureza da
Arrábida e das praias e a gastronomia típica, se entrelaçam
proporcionando umas férias diferentes longe da agitação
cosmopolita de Lisboa.
E para viajar até Setúbal ou outro lugar à sua escolha, convém
manter o óleo do carro no nível certo. Na rubrica "O que
valorizam os consumidores", mostramos quais são os drivers
que os consumidores têm em conta, na hora de escolher um
lubrificante automóvel.
Além dos destaques habituais das marcas Cinco Estrelas,
esta semana, através de uma entrevista, damos a conhecer
melhor a marca CEGOR, na rubrica "Entre Vistas”.
Tudo isto apresentado com uma nova imagem, para um
regresso ao trabalho Cinco Estrelas! Saber Mais

Aga
A AGA prepara e comercializa álcool há mais de 50 anos,
apresentando uma linha cada vez mais diversificada de produtos
para a saúde, desinfeção e bem-estar. Os certificados PME Lider
e ISO9001, garantem a qualidade e a preferência dos nossos
produtos, num crescendo número de clientes.
A AGA garante qualidade e inovação.
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Becken
A Becken disponibiliza eletrodomésticos que combinam
funcionalidade com estética e preço. Disponíveis em três
modelos 7, 8 e 9 Kg, as Boostwash da Becken têm uma eficiência
energética A+++ e a sua função Boost permite
poupar tempo, consumo energético e água.
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Fisiogaspar
Com uma história de mais de 20 anos a cuidar da saúde e
bem-estar dos nossos Clientes, é um enorme orgulho vermos
o nosso trabalho reconhecido através da atribuição do
Prémio Cinco Estrelas. Partilhamos esta alegria com a oferta de
5% de desconto nos principais serviços da Fisiogaspar:
Fisioterapia, Hidroterapia, Medical SPA e Private Gym.
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Parque Atlântico
Inspirado no mar que envolve os Açores,
o Centro Comercial Parque Atlântico recria um
ambiente natural, dando as boas vindas a quem
chega com um enorme cachalote.
Mais do que uma zona comercial, o Parque Atlântico
é um espaço de convívio, que desde logo se tornou
no novo ponto de encontro de Ponta Delgada.

Mais

A CEGOC faz parte do Grupo CEGOS, líder internacional em transformação e desenvolvimento das pessoas
nas organizações, com operações nos 5 continentes e mais de 93 anos de experiência. Em Portugal,
o que faz da CEGOC uma “Marca Cinco Estrelas”?
A CEGOC está presente em Portugal desde dezembro de 1962. Desenvolve e co-constrói com os seus clientes soluções que
potenciam a transferência da aprendizagem para o local de trabalho, conjugando diferentes meios digitais e modalidades,
provocando uma melhoria efetiva e mensurável na performance individual
e nos resultados das empresas clientes.

Leia Mais

A função do óleo lubrificante vai muito além da função de lubrificação, sendo essencial para o bom funcionamento do automóvel; é responsável
pela lubrificação do motor de forma a evitar o atrito entre as peças e, consequentemente o seu desgaste, é também o óleo lubrificante que mantém
a temperatura do motor, e permite ainda a sua limpeza ao retirar a sujidade gerada pela combustão. Escolher um óleo de qualidade aumenta a
vida do motor e colabora na economia do combustível. Apesar da importância da qualidade, na hora de escolher um lubrificante automóvel, 22%
dos consumidores valorizam em primeiro lugar o preço, e a seguir surge a qualidade com 20% dos inquiridos a referi-la como característica mais
importante, seguindo-se a confiança/prestígio da marca (16%), a recomendação do mecânico (12%) e por fim, apenas 8% dos inquiridos referem a
durabilidade como fator mais importante na hora de escolher um lubrificante para o seu automóvel.
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